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ايـد اخلـبـيـر النـفـطي بـيـوار خنس
موقف العـراق بشأن عـدم تعويض
نـقص االمـدادات الـنـفــطـيـة بـشـكل
فـردي والـتـزامه بـسـيـاسـة مـنـظـمة
ــنــتـجــة لــلــنــفط اوبك في الــدول ا
مـؤكدا تـخفـيض كمـية الـصادرات 
ان ايـران لن تـقف مـكـتـوفـة االيـدي
امام العقـوبات االمريكيـة وستلجأ
الى طرق اخرى لتخفيف الضغوط

التي تواجهها حاليا. 
وقال خنس لـ (الزمان) امس (نؤيد
موقف وزيـر النـفط ثامـر الغـضبان
بــرفض الــعــراق اتــخــاذ اي قــرارا
فـــرديــــا جتـــاه اي دولــــة لـــغـــرض
تــعـــويض نــقص االمـــدادات الــتي
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ركـز والـدوائر الـتابـعة له في عـمل ا
ـــوجب في بـــغـــداد واحملـــافـــظــات 
قـانـون العـمل رقم 37 لـسـنة 2015
ـادة 114 الــذي يــنص عــلى رصـد ا
وتسجيل اصابات العمل في القطاع
اخلـــاص بـــالـــتـــعـــاون مع اجلـــهــات
الصحية اخملـولة في وزارة الصحة.
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ــديــر الـعــام الى وجـود كـمــا اشـار ا
مـخـطط  خلريـطـة الكـتـرونيـة تـؤشر
التـوزيع اجلـغرافي إلصـابات الـعمل
حــسـب نــوع االصــابــة فـي الــقــطــاع
ــشـار الــيـهـا) ـدة ا اخلــاص خالل ا
ـؤدية الفـتا الى ان (اكـثـر األسبـاب ا
حلدوث اصابات العـمل هو السقوط
ومـــــعــــظـم انـــــواع االصــــابـــــات هي
اجلــروح بـواقع 1329 اصـــــــــــابـة
فـيـما سـجل الـقـطاع االنـشـائي اعلى

نسبة اصابات بلغت 498اصابة). 
يـــذكـــر ان بـــيـــان نـــسب اإلصـــابـــات
وانـواعــهـا هــو مـؤشــر عـلى افــتـقـار
بـيـئــات الـعـمل الى شــروط الـسالمـة
فضال عن قلة الوعي بأهمية توفرها
للحـفاظ على صـحة وحياة الـعامل

فيها. 
ــركــز الــوطـــني لــلــصــحــة ويــدعــو ا
ــهــنــيــة الــعــامـلــ الى والــسالمــة ا
االبالغ عن اي حادث او اصابة عمل

عن طريق الرابط: 
(tps://goo.gl/forms/

.(0yCGXP9GuCXlqwE2
وأجنـــز قــسم سـهل نــيـنــوى الـتـابع
لهيئة احلماية االجتماعية في وزارة
الـــعــــمل بــــحث عـــشــــرة االف أســـرة
مـتــقـدمـة لــلـشـمــول مـنـذ عـام 2016
وذلك ترجمة لتـوجيهات وزير العمل
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رئـيس هـيـئـة احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة
بـــاسم عــــبـــدالــــزمـــان خـالل زيـــارته

احملافظة مؤخرا. 
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وقــال مـــديـــر الــقـــسم خـــالــد امـــجــد
بحسب البيان ان (القسم أكمل بحث
ـتـقـدم الى عـشـرة االف اسرة من ا
الشمـول وهي حصة الـقسم الواجب
بحثها مضيفا انه  إدخال 8000
قـــيــــد في واجــــهـــة نــــظـــام اإلدخـــال
ـتـبـقـية قـيـد اإلدخـال مـنذ واألعـداد ا
بدء الـعمل بـتاريخ 1 اذار لغـاية 13

نيسان اجلاري). 
وأشــــــار امـــــــجــــــد إلـى (اجلــــــهــــــود
الكات االستـثـنـائـيـة الـتي بـذلـتـهـا ا
العـاملة في الـقسم السيـما البـاحث
االجــتــمــاعــيـ اذ اســتــمــر عــمــلــهم
لـسـاعات طـويـلة بـعـد انتـهـاء الدوام

الــــرســــمـي وفي أيــــام الــــعـــــطل رغم
ـــنـــاخـــيـــة وبـــعض الـــصـــعـــوبـــات ا
الــصـعــوبـات الـلــوجـســتـيــة إال انـهم
ـهـمة بـذلـوا جـهـودا جـبـارة إلجنـاز ا
ـهـنـيـة عـالـيـة) في مـدة قـيـاسـيــة و
مــشــيــرا إلـى أن (الــقــسم بـــانــتــظــار
ـوافـقــات األصـولـيـة الـتــعـلـيـمــات وا
ـــيـــداني ـــسح ا إلجـــراء عـــمـــلـــيــــة ا
ـــتــقــدمــ خملــيــمـــات الــنــازحــ وا
الــســـاكـــنــ فـي اإلقــلـــــــــيم إلنـــهــاء
ـتـبـقـيـة في قـاعـدة بـيـانـات األعـداد ا
الـقـسم. واضـاف ان (هـيـئـة احلـمـاية
االجـتـمـاعـيـة في وزارة الـعـمـل تـدعو
ـــواطـــنـــ الـــكــرام الـــراغـــبـــ في ا
االسـتـفـسـار أو الـشـكـوى أو الـتـبـليغ
عـن حــــاالت جتـــــاوز إلى االتـــــصــــال
بــالــرقم 1018 خالل أوقــات الــدوام

الرسمي).
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ـــركــز الـــوطــني لـــلــصـــحــة رصــــد ا
ـهــنــيـة الــتــابع لـوزارة والــسالمــة ا
العمل والشؤون االجـتماعية 2781
اضي في اصابـة عـمل خالل العـام ا

قطاعي العمل اخلاص والعام. 
ونقـل بيـان تلـقته (الـزمان) امس عن
ــركــز نــاضــر مــحــمــود مــديــر عــام ا
الـــشــمــري انـه  رصــد وتــســـجــيل
2781 إصـــــابـــــة عـــــمـل خالل عـــــام
2018 شـــمـــلت قـــطـــاعـــات الـــعـــمل
اخملتلـفة في محـافظات الـعراق كافة
عــدا إقــلــيم كــردســتــان بــاســتــخـدام
(نـــظــام رصــد وتــســـجــيل اصــابــات
ـعـلـومات الـعـمل) الـذي اعـده قـسم ا
ــركـــز) مــشـــيــراً الى ان (ادارة في ا
ومـراقـبـة شؤون الـصـحـة والـسالمة
ـهـمة ـهـنـيـة تعـدان من اجلـوانب ا ا
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لم يعد لدينا في السوق احملـلية  مانفتخـر به من صناعات ومنتجات 
البـصل من ايـران  والروبـة اللـ من الـسعـودية  ومـصـاصة االطـفال
ئة هو نشاط الدولة ومـيزانيتها من النفط والفتيات من تركيا  و98 با
ـعـادلــة اخلـطـيـره عـلى االقـتـصـاد  والتـفـكـيـر أو فـكـرة لــتـغـيـيـر هـذه ا
ـنتـوج والصـناعة والزراعـة العراقـية والـبلـد ومسـتقـبله . الـتراجع في ا
الوطنـية هـو سبب اكيـد لبـروز وسيطـرة اجلهات عـلى مفـاصل الدولة 
سـتقـبل  وال الشـروع في اعادة فهي التـمتـلك القـدرة علـى استـنبـاط ا
مركبـات العـمل الوطـني الى حيث عـملـية الـنهـوض  لذلك فـهي مخدرة
جــســديــا ومــســتــفــيــدة من االمــوال الــتي تــاتي من الــنــفـط دون جــهـد
جسماني . الـعراق ليس عاجـزا في حتقيق نهـضوية صنـاعية وزراعية
ا العجز كل العجز في طبيعة قوى السيطرة على ادارته  فهناك  وإ
ستفيـد من البصل االيراني  واخرون مـكتف بالـروبة السعودية من ا
ـصاصـة التـركيـة خيـر ملهـاة لالخرين عن  والبعـض االخر يرى في ا
نـتوج االجنبي  راقـبة . السوق الـعراقية تـكتظ با تابعـة والكشف وا ا
ـنتـجـات الـعراقـيـة الـتي كثـيـرا مـنهـا جـهـد فردي أو ولكن الـقـلـيل من ا
لـلـصـنـاعـات احملــدودة لـلـقـطـاع اخلـاص  فــفي الـزراعـة هـنـاك تـراجع
ديـنـة  نتـيـجة واضح نتـيـجة مـغـادرة اصـحابـهـا للـعـمل اخلـدمي في ا
ـلـحـية والـطـمـر الطـيـني في االنـهار ـساحـات ا تسـبخ االرض وزيـادة ا
يـاه وانعدام االهتـمام بتنـظيمها بـازل وقلة ا وانعدام عمل الـعديد من ا
زارع وتوزيعـها . إن تراجع الـزراعة هـو ليس فقط في ضـعف اداء ا
ـشـاكـل الـعـشـائـريـة اكـثـر من اهـتـمـامـاتـهم والـفالحـ وانـشـغـالـهم بـا
ــا هــو بــســبـب غــزو احملــاصــيل واخلــضــار من دول بــاالراضي  وإ
اجلوار  فهذا الوضع الذي تسبب بزيادة االستيرادات اكثر بكثير من
ـتابع يـحس بان هـناك اطـراف جتارية نتـجات الـزراعيـة الوطـنية  وا ا
سـتورد من الدول اجملـاورة اكثر ومن معهـا ترغب في االستـفادة من ا
ـنتجات احمللـية . هذا الوضع الـذي تسبب في تردي من اهتمامـاتها با
ـعنـي وضـعف االهتـمام بـها  الزراعـة  هونـتاج انـخفـاض  متـابـعة ا
فـالـبـلـد الـذي كـان يـصـدر الـكـثـيـر من الـنـتـجـات مـثل الـتـمـور والـعـنـبـر
ـرغوب خـليجـيا  وكـذلك الصنـاعات االسـمنتـية وغـيرها من العراقي ا
واد  صـار فـاحت االبـواب لـكل مـايأتـي عبـر احلـدود دون مـراقـبة وال ا
ـناطق حمـايـة للـمـنتج مـحـليـا  فـمثال طـمـاطة الـبـصرة وبـاخلصـوص ا
متدة من حدود الـبصرة حتى الكويت هي من اجود االنواع الزراعية ا
ـا افـقـدهـا ــسـتـورد بـاالضــافـة الى قـلـة الــدعم  لـكـنـهــا مـحـاصـرة بـا
التـنـافس . أمـا في اجملاالت الـصـناعـيـة كـانت السـوق الـعـراقيـة تـغطي
ـنـتـوج الــوطـني  سـيـمـا في نـسـبـة البـأس بــهـا من احـتـيـاجـاتــهـا من ا
مجاالت الصـناعات الكـهربائيـة واالسمنتيـة والغذائيـة  وكانت مصانع
ـختـلف مـنتـوجاتـهـا في ابوغـريب تضخ الزيـوت في الكـرادة وااللـبان 
الكثـير من مـنتوجـاتها لالسـواق  وكلـنا نتـذكر عـشتار والـهالل ورغبة
ـستـورد االجنـبي  وهنـاك العـديد من واطن عـلى اقتـناءهـا بدال من ا ا
عتبـرة من انتاج القطاع الصناعي اخلاص كانت الصناعات الغذائية ا
ريع في صناعاتنا حاضرة في سفرة العائلة العراقية . هذا التراجع ا
وزراعتنا  هو نتيجة طبيعية لعامل اساسي  اولهما غياب االهتمام
ـستـورد من دول اجلوار السـباب بصـناعـاتنـا وزراعتـنا والـلـجوء الى ا
ـصالح الوطنـية  وثانيهـما وجود اشخاص ليس لها عالقة بـالهموم وا
المعرفة لهم بجهات عملهم  وثـالثا وهو مهم غياب الرقابة أو باالحرى
تسلط من الـكيانات واالحزاب التي التمتلك اختفاؤها نتيجـة تسلط ا
مشروعا وطنيـا نهضويا لالقتـصاد والصناعات الـعراقية . صحيح إن
الضروف التي احاطت بالـعراق والسياسـات العبثية قـد عطلت نهضته
كن النهوض بهذا ـاضية كان   لكن خالل السنوات اخلمسة عشر ا
ـزي ـعـنـيـة لــهـذا الـواقع ا الـبـلـد  ونــأمل أن تـلـتـفـت حـالـيـا اجلـهــات ا
ـياه ومـن االمن الذي حتـقق بـعـد االنـتـصـار على وتسـتـفـيـد من وفـرة ا
ـصـانع داعش واخـواتـهـا  وتـعـمل عـلى اعـادة احـيـاء الـعـشـرات من ا
ستورد وتشغيل االالف من االيدي العاملة عتبرة وتقليـص ا العراقية ا
 وكذلك تـنشـيط الـزراعة ومـعاجلـة اراضي السـبـخة وتـقيـيد الـفالح
ن يـزرعـهـا  وحتـس ـزارع مـع الرقـابـة عـلـيـهم بـقـانـون االرض  وا
النخـيل والعمل عـلى تصديـر منتـجات التـمور للـدول االجنبـية والعـربية
ـصـدر  وطـويــر مـعـمل االلـبـان في بـعـد حتـسـ الــتـعـبـئـة لـلــمـنـتـوج ا
ـصانع كائـن لكي يـغطي حـاجة بغـداد  وهو من ا ابوغـريب وجتديـد ا
ـربحـة وكـذلك مـعـمل الـزيـــــوت الـنـبـاتـيـة في الـكـرادة  ووقف الـهدر ا
شاريع التي نهبت اموالها  وتـشغيل صناعاتنا وزراعتنا الي على ا ا

بتـلك االموال  وخـلق مـساحـة مهـمـة للـقطـاع اخلاص
لكي يقوم بدوره الصـناعي والغذائي والزراعي . إنه
كـان التخـلص من البصل االيراني من الضرورة 
ـصـاصـة الـتـركـيـة كـونـهـمـا والـلـ الـســـعـودي وا
ـنـتج الـوطـني إذا اخـلـصت ـكن اسـتـبـدالـهـما بـا

النوايا .  

WM¼«d « ◊uGCK  pÐË√ WNł«u  ∫©ÊU e «® ‡  dO³š

jHM « ‚u  Î«—«dI²Ý≈ oI×¹

W UD «  ôU−0 WKL²;«  «—UL¦²Ýù« dD  w  Y×³¹ ÊU³CG «

تـــــصـــــديــــر اخلـــــام الى الـــــســــوق
ية).  العا

وقـالـت وزارة الـنـفط إن الـغـضـبـان
ـــــشـــــتـــــرك بـــــحـث الـــــتـــــعــــــاون ا
واالســـتـــثـــمـــارات احملــتـــمـــلـــة في
مـجـاالت الـنـفط والـغـاز والـكـهـرباء
مع وزيــر الــطــاقـة الــقــطــري ســعـد

الكعبي. 
وقــال بــيـــان امس أن (الــغــضــبــان
التقى  بأمير قطر تميم بن حمد آل
حـيث ثـانـي بـحــــــــضـور الـكـعـبي 
ـشــتـرك نــاقش الــلـقــاء الـتــعــاون ا
واالســتــثــمــارات احملــتـــــــمــلــة في
مـــــجـــــاالت الـــــنـــــفــــــــط والـــــغــــاز

والكهرباء).
واضـاف ان (شـركـة قـطـر لـلـبـتـرول
الــتي تــديــرهــا الــدولــة ويــرأســهــا
ــــشـــاركـــة الــــكـــعـــبـي تـــرغـب في ا
شروعات واالستثمارات الرامية با
لتطوير قطاعات النفط والطاقة في

العراق). 
5−²M*« ‚UHð«

وأكــد الــغــضــبــان الــتــزام الــعــراق
ــنــظــمـة ــنـتــجــ فـي ا بــاتــفــاق ا
ــتـــحــالـــفــ مـــعــهـــا من خــارج وا
نظـمة بقيـادة روسيا الذي  في ا

كانون االول عام  2018.
وقــال الـغـضـبــان بـعـد وصـوله الى
الــدوحـة امس ان (الـعــراق يـحـتـرم
اتـفــاق خـفض االنــتـاج ويـلــتـزم به
الـى أبــعــد من ذلك النه يــهــدف الى
إعادة التوازن الى السـوق النفطية
ــــيــــة الـــتـي شـــهــــدت خالل الــــعـــا
اضيـة تذبذباً وتراجعاً السنوات ا

كبيراً في األسعار).
الفـــتـــا الـى ان (االتـــفـــاق  أدى الى

بــرمـــيل من الــدول االعـــضــاء ومن
غير االعضاء 800 الف برميل في
احــداث اســـتـــقــرارا نـــســـبـــيــا في
االســـواق والســيـــمــا ان تــقـــلــيص
االنـتـاج يــسـهم بـارتــفـاع االسـعـار
واذا زاد الــعــرض انـخــفـضت دون
وتابع خنس طلـوبة) ستـويات ا ا
انـه (بـــــرغم زيــــــادة الـــــضـــــغـــــوط
االمـريـكـيـة عـلى طـهـران لـتـصـفـيـر
االنــتـاج اال انـهـا لن تـقف مـكـتـوفـة
االيدي وستلجأ الى وسائل وطرق
ضيق اخرى ومن بيـنها التـحكم 
هـرمــز الـذي يـعـبـر من خالله اكـثـر
من  17مـلــيـون بــرمــيل وبـالــتـالي
سـيؤثـر ذلك في عـدم استـقرار دول
حـــوض اخلــــلـــيج وصـــعـــوبـــة في

ومـراجـعـة مـعـمـقـة لـواقع احلـاجـة
ية والظروف الفعلـية للسوق الـعا
ولـفت والـتـحـديـات احملـيـطـة بـهـا)
الغضبان الى ان (الـلجنة الوزارية
للمراقبة سوف تعقد اجتماعها في
الـــــريــــاض في  19 من الــــشــــهــــر
ـشـاركـة الــعـراق لـبـحث اجلــاري 
أوضــاع الــسـوق واالســتــمــاع الى
تــــقـــريـــر الــــلـــجــــنـــة مـن اجل رفع
الـتوصـيـات الالزمة الـى االجتـماع
الــوزاري الــذي يــعــقــد في فــيــيــنـا
خالل شـهر حـزيران التـخاذ الـقرار
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وأعـلن نـائب وزيـر الـنفـط اإليراني
أمــيـر حـسـ زمــاني نـيـا أن بالده
تــســـتــخـــدم كل اإلمـــــــــــكــانـــيــات
ــوجــــــــــودة لــبــيع نــفــطــهــا في ا
الــسـوق الــرمــاديـة وذلك لــتــجـاوز
العقوبـات األمريكية الـتي تعد غير

شرعية. 
وقال زمـاني نـيا في تـصريح امس
(لـقـد قـمـنـا بـتـعـبـئـة جـمـيع مـوارد
الـبـالد ونـبــيع الــنــفط في الــسـوق
وأضــاف ان (هـذا لـيس الــرمـاديـة)
ا مـواجهة لـلعـقوبات تهـريبـا و إ

التي نعدها غير شرعية). 
ـــتــحــدة من وطــالـــبت الــواليــات ا
الــــدول الـــتي تــــســــتـــورد الــــنـــفط
اإليـــراني بـــوقـف مـــشـــتـــريـــاتـــهــا
مـهـددة بـفـرض عــقـوبـات عـلـيـهـا.
هلة ووضعت واشنطن بـذلك حدا 
اســـتـــغـــرقت  6 أشـــهــر ســـمـــحت
خاللــهـــا لــعــدد من بــلــدان الــعــالم
بــشــراء حـجـم مــحـدود مـن الـنــفط

اإليراني.

بيوار خنس

شمول Y×Ð∫ فرق احلماية االجتماعية خالل عمليات بحث ا

ـــا حتــدث بــســبـب الــعــقــوبــات ر
ــتـزايـدة عـلى طـهـران االمـريـكـيـة ا
واضـاف ان لــتـصــفــيـر انــتــاجـهــا)
ـنــظـة من (هـنـاك 13 دولــة داخل ا
بــيــنــهـا الــعــراق وهي دول فــعــالـة
وقـــــادرة ان تــــتـــــحــــكـم بــــأحــــداث
استقـرارا ملموسـا في سوق النفط
وابـعـاد الــشـركـات الـعــمالقـة الـتي
حتاول الـتالعب باالسـعار بـ مدة
مـــشـــيــرا الـى ان (الــدول واخـــرى)
ـــنـــتـــجـــة داخل اوبـك مـــلـــتـــزمــة ا
بـسـيـاسة تـخـفيـض االنتـاج بـهدف
حتــقــيق االســـتــقــرار في االســواق
ـيــة واحلـفــاظ عـلى االســعـار الـعــا
حـــيث جنـــحـت الـــتـــجـــربـــة بـــعــد
تخـفيض نـحو مـليون و 200 الف
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مـتلكـات العامـة وعقـارات الدولة لـعملـيات نهب واسـتحواذ تتـعرض ا
حتت  ذريعة االستثمار وحقيقة االمر حتقيق لرغباتً  جهات  متنفذة
وصــفـقــات حتـوم حــولـهــا شـبــهـات فــسـاد وقـاد االمــر خلـنـق بـغـداد
بـابـتالع اغـلب عـقـاراتـهـا واراضـيـهـاً وحتـويل جـنـس اسـتـخـدامـاتـها

دينة بغداد. بغياب التصميم االساس 
وهــذه احملـاوالت ولالسف الــشـديـد مــازالت قـائــمـة ولم تــكن اخـرهـا
مـحـاولـة احـدى الـشـركـات بـاالسـتـحـواذ عـلى اراضي واسـعـة تـابـعة
طـار والذريعـة انشـاء فلل سـكنـية لـكبار جلامـعة بـغداد بـالقـرب من ا
ـطـار لـكـثرة سـاعـدتـهم في انـسـيابـيـة تـنـقلـهم من والى ا ـسـؤولـ  ا
رحالتهم  واسـتثـمار وقتـهم الثـم خلـدمة الشـعب وهذا االسـتحواذ
لكية  مع عدم  التراضي او يتقاطع مع القانون ويعد جتـاوز ا على ا
االتــفــاق والـتــنــازل من الـطــرف االول حــيث تــسـعى اجلــامــعـة خالل
قـبلة  للتـوسع واستحداث   كلـيات واقسام علـمية جديدة السنوات ا
او نقل بعض كـلياتهـا التي تشـغل  االن مواقع تابـعة لوزارات اخرى
ناهيك عن رؤى للتـوأمة مع  جامعات امريـكية وكنديـة واوربية تتطلب
مـسـاحـات واسـعــة فـضال عن خـطط اسـتـثـمـاريـة سـتـقـتـرحـهـا جلـان
مـتـخـصـصـة تـمـثل حـلم جـامعـة بـغـداد لـلـعـقـدين الـقـادمـ في ضوء
ـنسجمـة مع التطورات التوسعـات في قبول الـطلبة  واالسـتحداثات ا
ـهم ـفـتـرضـة جلـامـعـة لــهـا مـوقـعـهـا الـعـلـمي ا ـيـة واخلـدمـات ا الــعـا
ـديـنــة الـعـلم لـعـراقــتـهـا ويــتـوقع مــنـهـا وضـع االسس الـصـحــيـحــة  

ا يعزز مكانة اجلامعة محليا ودوليا. ستكملة اخلدمات  ا
ـشــرف جملـلس جــامـعـة بــغـداد ورئـيس ــوقف ا  ولــلـتـاريـخ نـسـجل ا
بادرة الفورية لوضع ـشروع لعدم قانونيـته وا اجلامعة برفض هذا ا
اخلــطط لالســتــثـــمــار االمــثل لــهــذه االرض لـــرسم صــورة مــشــرقــة
جلامـعـاتنـا في مسـتـقبل االيـام بدال من حتـقيـق  استـثمـارات  وهمـية

نافع شخصية .
وفـئـويـة..وخالصـة الـقـول ارفـعـوا ايـديـكم عن  جـامـعـة بـغـداد ونـامل

مـوقـفـا مسـانـدا وشـجـاعـا من مـعـالي الـوزيـر ودولة
رئيس الـوزراء اليقـاف  هذه احملـاوالت التي تـاخذ
وتــسـلب من الــوطن وال تـعــطـيه مــا يـنـفـع اجـيـاله
ويرفـع من سمـعـة كيـانه مـحلـيا ودولـيـا وال يصح

اال الصحيح.

إيقاف تدهور أسـعار النفط وإعادة
ية ودعم أسعار الثقة لـلسوق العـا
الــــنــــفط الى أكــــثــــر من 70 دوالراً
للـبرمـيل بعـد ان تراجعت الى دون

األربع دوالراً).
مــؤكـــدا ان (الــعـــــــــراق ال يـــتــخــذ
قــــراراً فــــرديـــاً بــــزيــــادة االنــــتـــاج
لــــــتــــــعـــــويـض الــــــنـــــقـــــــــص في
اإلمــدادات الـنــفـطــيـة مــهـمــا كـانت
االســبـــاب كــونـه يــحـــتــرم الـــقــرار
اجلماعي للمنظمة التي تسعى الى
تعزيـز وحدتها وقـوتها وتمـاسكها
ـيـة وتـعمـل على في االسـواق الـعـا
اســـتـــقـــرار االســـواق الـــنـــفـــطـــيــة
واحلـصــول عـلى اسـعــار مـنــصـفـة
سـتـهـلكـ عـلى حد لـلـمـنتـجـ وا

سواء).
ــنـــتــجـــ في اوبك مــبـــيــنـــا ان (ا
تـحالـف معـها من خـارجها هم وا
وحـدهم من يـتـخـذ قـرار الـزيادة او
خــــــفـض االنــــــتــــــاج وفق دراســــــة »U³I²Ý‰∫ امير قطر مستقبالً وزير النفط ثامر الغضبان في الدوحة
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حذر الـنـائب عن محـافظـة ديالى
من مـا اسـمـاها فـرات الـتـميـمي 
ــلــتــهـبــة بــ ديـالى بــاحلـدود ا
وبـغـداد فيـمـا اكـد أن النـهـايات
الـســائـبــة بـدأت بــجـذب تـنــظـيم

داعش. 
وقـال الـتـمـيـمي لـ (الـزمان)امس
ـمـتـدة ــنـاطق الـزراعــيـة ا إن  (ا
قرب احلدود الفاصلة ب ديالى
وبــغــداد خــاصــة ضــمن حــوض
جـنـوبي نـاحـيتي بـهـرز وكـنـعان
بـدأت تــشـهــد تـكــرارا مـلــحـوظـا
ألعـــمــــال الـــعــــنف خــــاصـــة في
محـيط قرى عـشائـر شمـر والتي
تـنـفـذهـا خاليــا نـائـمـة مـرتـبـطـة
بـــداعـش اخــــرهـــا اســــتــــهـــداف
شــرطي بـعـبـوة نـاسـفـة مـا ادى
الى اصابـته وتدمـير مركـبة كان

يقودها) . 
وحـذر الــتــمـيــمي  من  (تــنـامي

اعــمـال الــعــنف لـتــخــلق حـدودا
مـلــتـهـبــة بـ ديــالى وبـغـداد) 
الفــتـــا الـى أن  (داعش يـــضــرب
في مناطق تمثل نـهايات سائبة
بــدأت جتـذب الـيـهــا الـعـديـد من
فــلــول الـــتــنـــظــيم الـــهــاربــة من
مـــنـــاطق اخـــرى تـــواجه فـــيـــهــا

ضغطا امني) . 
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واكــد الــتـمــيــمـي  أن  (احلـدود
الــفــاصــلــة بــ ديــالى وبــغــداد
كن ان تتحول الى ازمة امنية
تـهـدد كـال احملـافـظـتـ فـيـمـا لو
تركت دون حلول امنية ناجعة)
مـشددا  عـلى  (ضـرورة التـحرك
ــــسـك االرض ونـــــشــــر نـــــقــــاط
مـــرابــــطــــة وتـــفــــعـــيـل الـــبــــعـــد
االســتــخــبــاري لــتــعــقب ورصــد
اخلاليـــا الـــنــائـــمـــة والـــقـــضــاء

عليها).
وقـال مــسـؤولــون إن مـســلـحـ
قتلوا ثالثة من عـناصر الشرطة

في اعـتـداء عـلـى نـقـطـة حـراسة
بـــالــقـــرب من كـــركـــوك في وقت

 . متأخر االثن
وذكــــرت وزارة الـــداخــــلـــيـــة أن
ضــــابـط شـــرطــــة احتـــــــــــاديـــا
أصيب أيظـظظضـا في االعتداء
الــذي وقـع في الـــتــون كـــوبــري
عــلى احلــدود بــ مــحــافـظــتي

كركوك وأربيل. 
ولم تعـلن أي جهة مـسؤوليـتها
عن االعــــتــــداء حــــتى اآلن لــــكن
مـــــتــــشـــــددي تــــنـــــظـــــيم داعش
ــنـطــقـة ورجح يـنــشـطــون في ا
مـــــــصـــــــدر أمــــــنـي أنـــــــهم وراء

االعتداء األخير. 
وأعـلن العـراق في كـانون األول
عـــــام 2017 الـــــنـــــصـــــر عـــــلى
التنظيم الـذي كان يسيطر على
مساحات كبيرة من البالد. لكن
الـتــنـظــيم حتــول إلى هـجــمـات
الـــكــر والــفــر بـــهــدف تــقــويض

احلكومة. 

وقال اجليش في بيان صدر في
وقـــــــت مــتـأخـر مـسـاء االثـنـ
إن قــوات األمن قــتــلت ثــمــانــيـة

متشددين في محافظة األنبار.
وأنـــــدلـع حـــــريق بـــــصـــــهـــــريج
لـلـمـحـروقــات في مـديـنـة دهـوك
امس االثــنــ أدى الى الـتــهـام
أربع سيـارات كانت بـالقرب من
مكان احلادث ولم تتم السيطرة
على احلـريق حتى سـاعة اعداد

هذا اخلبر. 
دني وذكر مـصـدر في الدفـاع ا
ان "احلــــريـق نــــتـج عن إرســــال
احملـــروقـــات الـى أعـــلى مـــبـــنى
ـعـهد الـتـقني اخلـاص بـدهوك ا
في حي ديـــرين ســيــتـي مــقــابل
جـامـعـة دهـوك ثم بعـد ذلك وقع
حـــادث احلــــريـق). وأضـــاف ان
(احلـريق انــتـشـر وانـدلع بـأربع
سـيارات في مـكـان احلادث وان
فـــرق اطــفـــاء احلـــرائق بـــصــدد

إخماده).
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ـناذرة إسـتـقبل قـائـممـقـام قضـاء ا
ـديـر عـبـدالـكـر جـودي رفـيش  ا
الـــقـــطـــري لــلـــمـــجـــلس الـــثــقـــافي
الـــبـــريـــطـــاني في الـــقـــنـــصـــلـــيـــة
الـبــريـطــانـيــة فــيـكــتـوريــا لـيــنـزي
ــنــاذرة لإلطالع عــلى آثــار دولــة ا

واحليرة التاريخية. 
واوضح رفــــيـش لـ (الــــزمــــان) انه
(قدم للـوفد البـريطاني الـزائر نبذة
ناذرة مختصرة عن تأريخ قضاء ا
ونشوئها وتكـوينها  وعن ديانات
سيـحية وعـبادتهم ـناذرة ا دولة ا
لألصـــنـــام واألوثـــان وقـــصـــورهــا
واديـرتـهـا ومـقـابرهـا ومـلـوكـها آن

ذاك). 
مضيفا انه (قدم شرحا مفصال عن
متدة من النجف نتشرة ا آثارها ا
نـاذرة واحليـرة والكـوفة وبـحر وا

النجف). 
كـمـا  عـرض صـور فـوتـوغـرافـيـة
ـــنــاذرة  الـــتـــقـــطت آلثـــار دولـــة ا
حتتوي على خزف فخارية واخرى
آلثــار مـن أواني ذهــبــيـة  وعــمالت

نقدية إسالمية من الذهب). 
مشـيرا الى انه (وبـعد ذلك جتـولنا
ــــواقع مـع الــــوفــــد في عـــــدد من ا
االثريـة  أمثال تل سـطيح ومـقبرة
اخلورنق وتـل اخلورنق في قـضاء

ناذرة). ا
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